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Ulla Hamilton: Årets Nelson Mandelapristagare belönad i stadshuset
Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)
I dag delar trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) ut
Stockholms stads Nelson Mandela-pris för 2011 i samband med
medborgarskapsceremonin som traditionsenligt hålls på nationaldagen.
Priset tilldelas Pelle Friman för att han som initiativtagare till föreningen
Internationella Bekantskaper skapat både digitala och fysiska mötesplatser
som syftar till integration och ökad förståelse mellan människor med olika
bakgrunder.
– Genom samarbeten med andra aktörer och genom att fånga upp det som är
kärnan och en förutsättning för god integration, nämligen möten mellan
människor, och användningen av sociala medier för att skapa förutsättningar
för dessa möten är Pelle Friman en god förebild, säger
arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M).
– På olika vis betyder det här priset oerhört mycket för väldigt många
personer som är engagerade i Internationella Bekantskapers verksamheter.
För mig själv är det en sporre att fortsätta försöka bidra till ökad förståelse,
respekt och förtroende mellan Stockholmare med sinsemellan olika etniska,
språkliga eller trosmässiga bakgrunder, säger Pelle Friman.
Priset och prissumman på 50 000 kronor delas ut i dag i samband med
medborgarskapsceremonin på nationaldagen.
– Priset har delats ut årligen sedan 1998 och det är glädjande att det har fått
en så stor genomslagskraft. I år har det inkommit 67 nomineringar, ett kvitto i

sig på att det är många goda krafter bland stockholmarna som anser att det
är viktigt att bidra till att Stockholm är en öppen och integrerad stad, säger
borgarrådet Ulla Hamilton (M).
Det är för fjortonde gången Stockholms stad delar ut Nelson Mandelapriset.
Priset syftar till goda initiativ som ökar integrationen i Stockholm. Bland
tidigare pristagare finns bland andra Projektet Spira i Stockholm (2010),
Stavros Louca (2009), Kwamanea Turkson för boxningsklubben Rinkeby
International (2007) och Internationellt kvinnocentrum (2005).
Läs mer om priset på www.stockholm.se/nelsonmandelapriset
Läs mer om årets pristagares projekt Internationell Bekantskaper på
http://www.bekantskaper.se
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